4

„N I E P O K A L A N A

29 WRZEŚNIA

ZE

WZGÓRZA WIGIERSKIEGO”

września. W czasie ostatniej
reformy Kalendarza Rzymskiego, w tym dniu dołączył
Kościół także do czci liturgicznej świętych archaniołów Rafała i Gabriela. Św. Michał Archanioł
czczony jest jako Patron Kościoła świętego; opiekun chroniący przed wszelkimi złymi duchami;
zwycięski obrońca w walce z szatanem, z jego pokusami i mocami piekielnymi. Kościół Wschodni
czci go także jako patrona ludzi chorych.
Wczytując się w karty Księgi Daniela dowiadujemy
się o walce Michała z innymi książętami w obronie
prześladowanego Daniela: Wtedy przybył mi
z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt (Dn
10,13). Autor natchniony rozwija myśl zapoczątkowaną przez proroka Zachariasza, że jednostki, społeczności, narody mają swoich duchowych opiekunów. Pierwszym pośród nich jest Michał. Oznajmię
tobie, co jest napisane w Księdze Prawdy. Nikt zaś
nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia, Michała (Dn 10,21). Tak
mówi Prorok o wstawiennictwie i potędze Michała
Archanioła. Tylko on może przeciwstawić się, symbolizującej zło, potędze perskiej: W owych czasach
wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem
dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku,
jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do
chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi
zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze
(Dn 12,1). Michał, dzięki nadprzyrodzonej zwycięskiej mocy dla obrony Ludu Bożego, którą posiada
od Boga, występuje jako opiekun ludu świętego,
sprawiedliwych i świętych, tj. zapisanych w księdze
życia.
W Apokalipsie św. Jana Apostoła, Michał ukazany
jest jako „pogromca Smoka – Szatana” (Ap 12,7):
I nastąpiła walka na niebie. Michał i jego aniołowie
mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki
Smok […] ale nie przemógł (Ap 12,7-8). Walkę tę
wszczyna Smok, który ma do dyspozycji dwie bestie, z morza i z lądu: bałwochwalcze mocarstwo

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ
Michał Archanioł swoim imieniem głosi chwałę i
moc Boga. Imię Michał znaczy Któż jak Bóg! Zarówno w tradycji żydowskiej jak i tradycji chrześcijańskiej jest pierwszym i najważniejszym spośród
aniołów. W Piśmie Świętym Starego Testamentu
nazywany jest „księciem anielskim” (Dn 10,13.21) i
„wielkim księciem” (Dn 12,1). W Tradycji żydowskiej
Archanioł Michał jest pośrednikiem pomiędzy
Panem Bogiem i ludźmi. W Piśmie świętym Starego
Testamentu wraz z Archaniołem Gabrielem miał
odwiedzić Abrahama, zapowiedzieć mu przyszłe
narodziny a później nie pozwolić złożyć ofiary z
syna Izaaka. Archanioł Michał przekazuje wiadomość o schwytaniu do niewoli Lota. Pomaga także
podczas starań o żonę dla Izaaka. Michał miał też
się ukazać Mojżeszowi na górze Horeb i razem
z Archaniołem Gabrielem towarzyszyć mu na górę
Synaj. Swoją mocą broni w Babilonie Żydów przed
prześladowaniami Hamana.
Kult św. Michała Archanioła istniał już w starożytności chrześcijańskiej; świadczy o tym wiele dowodów liturgicznych. Znacznie później pojawił się kult
oddawany na Górze Gargano koło Siponte w południowej Italii, gdzie miał się zjawić św. Michał Archanioł. Cześć ta miała początkowo charakter lokalny, później jednak została rozszerzona na cały
kościół. Z czasem Jego imię weszło do liturgii
mszalnej, przy poświęceniu kadzidła i w liturgii
pogrzebowej. Św. Michał Archanioł ukazał się także
za czasów św. Grzegorza Wielkiego, papieża, w
Rzymie podczas procesji przebłagalnej odprawianej na zamku zwanym odtąd Zamkiem Świętego
Anioła, i włożył miecz do pochwy na znak, że Bóg
odwróci srożący się gniew od ludu rzymskiego.
Odtąd dżuma ustała. W diecezji Avranches, we
Francji, od X wieku obchodzono rocznicę pojawienia się św. Michała na Mont-Saint-Michel. Działo
się to około 708 roku.
Kościół Rzymski czcił św. Michała zawsze w dniu 29

(Ciąg dalszy na stronie 3)
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„Chcieć” to jeszcze za mało: trzeba spełnić pewne warunki. Nie wystarczy chodzić systematycznie na niedzielną Eucharystię, czyli odczuwać w sercu tę bliHbr 12,5-7.11-13 Kogo skość Jezusa, którą On – na sposób semicki – wyraził słowami: „jadać i pić” raBóg miłuje, tego karci
zem z Nim. Nie wystarczy wsłuchiwać się w każde wygłoszone kazanie lub kateŁk 13, 22-30 Królestwo chezę, co w Ewangelii jest wyrażone słowami: „przecież na ulicach naszych nauczałeś”.
Boże dostępne dla
wszystkich narodów
Trzeba jeszcze przekładać to wszystko na konkretne działanie w naszych życiu,
co Jezus ujmuje słowami: „nie dopuszczać się niesprawiedliwości”.
W ustach Semity pojawi się tu – znane też z ksiąg Starego Testamentu – słowo
chamas. Oznacza ono przemoc, gwałt, niesprawiedliwość w relacjach społecznych, międzyludzkich. Tego
właśnie chrześcijanin winien unikać, jeśli chce dostać się do Królestwa niebieskiego. To są właśnie
te „ciasne drzwi”.
ks. Wojciech Michniewicz
ność zbawienia

Z N A U C Z A N I A Ś W . J A N A PA W Ł A I I
Człowiek jest powołany do pełni życia,
która przekracza znacznie wymiary jego
ziemskiego bytowania, ponieważ polega
na uczestnictwie w życiu samego Boga.
Wzniosłość tego nadprzyrodzonego
powołania ukazuje wielkość i ogromną
wartość ludzkiego życia także w jego
fazie doczesnej. Życie w czasie jest bowiem podstawowym warunkiem, początkowym etapem i integralną częścią całego i niepodzielnego procesu ludzkiej egzystencji.
Proces ten - nieoczekiwanie i bez żadnej zasługi człowieka - zostaje opromieniony obietnicą i odnowiony przez
dar życia Bożego, które urzeczywistni się w pełni
w wieczności (por. 1 J 3,1-2). Równocześnie to nadprzyrodzone powołanie uwydatnia względność ziemskiego
życia mężczyzny i kobiety. Nie jest ono jednak rzeczywistością „ostateczną”, ale „przedostateczną”; jest więc
rzeczywistością, świętą, która zostaje nam powierzona,
abyśmy jej strzegli z poczuciem odpowiedzialności i
doskonalili ją przez miłość i dar z siebie ofiarowany Bogu
i braciom.
Kościół jest świadom, że Ewangelia życia, przekazana mu
przez Chrystusa, wzbudza żywy i poważny odzew w sercu
każdego człowieka, tak wierzącego jak i niewierzącego,
ponieważ przerastając nieskończenie jego oczekiwania,
zarazem w zadziwiający sposób współbrzmi z nimi. Mimo
wszelkich trudności i niepewności każdy człowiek szcze-

rze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2,
14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu
oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma
prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra. Uznanie tego prawa stanowi
fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia
wspólnoty politycznej.
Obrońcami i rzecznikami tego prawa powinni być w sposób szczególny wierzący w Chrystusa, świadomi wspaniałej prawdy przypomnianej przez Sobór Watykański II: „Syn
Boży przez wcielenie swoje zjednoczył się jakoś z każdym
człowiekiem”. W tym zbawczym wydarzeniu objawia się
bowiem ludzkości nie tylko bezgraniczna miłość Boga,
który „tak (...) umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16), ale także nieporównywalna wartość
każdej osoby. Kościół zaś, rozważając wnikliwie tajemnicę Odkupienia, uświadamia sobie tę wartość zawsze
z tym samym zdumieniem i czuje się powołany, by głosić
ludziom wszystkich czasów tę „ewangelię” - źródło niezłomnej nadziei i prawdziwej radości dla każdej epoki
dziejów. Ewangelia miłości Boga do człowieka, Ewangelia
godności osoby i Ewangelia życia stanowią jedną i niepodzielną Ewangelię. To dlatego właśnie człowiek, człowiek
żyjący, stanowi pierwszą i podstawową drogę Kościoła.
ENCYKLIKA EVANGELIUM VITAE, 2
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej, szczególnie na
czas wakacji, nie zapominajmy o modlitwie i niedzielnej
mszy św. Dzisiaj nasze Dożynki parafialne, dziękujemy
Starostom Małgorzacie i Antoniemu Milewskim, wioskom
za przygotowanie wieńców i koszy oraz wszystkim zaangażowanym w festynie, kiermaszu, loterii (wspieramy
leczenie chorych dzieci z parafii: Szymona, Antosia i
Zuzi). Zapraszamy na szanty wigierskie od godz. 14:00.
• Dziękujemy wszystkim za pomoc w przygotowaniu
odpustu, jarmarku, procesji, mieszkańcom za udostępnienie posesji na miejsca parkingowe oraz służbom
porządkowym i mundurowym.
• W tym tygodniu: czwartek o godz. 17:00 zapraszamy na
wspólną adorację w intencji pokoju; oraz Nowennę do
MB. W dniach 8-11/09 będziemy przeżywać w parafii
peregrynację Figury św. Michała Archanioła z Gargano.
To ważne wydarzenie, do którego przygotujemy się przez
nowennę.
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie oraz różaniec w języku polskim
i ukraińskim o godz. 17:15 (w niedziele 18:15).
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 200zł (wkład
własny parafii ok. 80 000 zł na prace: część muru oporowego od strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap
ołtarza królewskiego). Za tydzień będzie u nas ks. Woj-

ciech Szypulewski misjonarz z Boliwii, będzie można
wesprzeć ofiarą.
• W sobotę Nocne Zwiedzanie „Śladami Kamedułów” (zapisy w recepcji), a w kawiarni pod wieżą o 19:00
koncert kameralny zespołu Trio’Atre.
• Parafia Żyliny zaprasza na odpust w niedzielę 28/08 o
godz. 11:00 (można dołączyć do pielgrzymki z Suwałk,
szczegóły na plakacie). Ks. Józef Majewski organizuje
pielgrzymkę z noclegiem do Częstochowy na Dożynki
Ogólnopolskie z nawiedzeniem Sanktuarium w Toruniu i
Licheniu 3-5/09, (koszt 300zł, zgłoszenia tel. 695811914).
Dożynki Diecezjalne w Lipsku 3/09.
• Drodzy Pielgrzymi, Parafianie i Goście. W Domu Bożym
obowiązuje godny ubiór. Uszanuj powagę tego świętego
miejsca, zakryj ramiona, dekolt, kolana i plecy! Nie
wchodź w stroju plażowym! Nie żuj gumy! Wyłącz telefon! Jeśli potrzebujesz okrycia – są dostępne w recepcji
lub zakrystii za dobrowolną ofiarę, którą przeznaczymy
na kwiaty do kościoła. Dziękujemy za zrozumienie.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Ramona i Kamil Bujnowski
Weronika i Patryk Chomicz
Natalia i Tomasz Żukowski
Życzymy opieki Matki Bożej Niepokalanej
w budowaniu rodziny na fundamencie
Chrystusowej Ewangelii.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
18:30 - dziękcz. za 60 ur. Aureli o Boże bł.
9:00 - o zdrowie, Boże bł. opiekę Maryi dla Grzegorza i
jego rodziny
9:00 - +Piotr Dermont (urodzinowa)
9:00 - +Ryszard Krupiński 3r. śm.
12:00 - za parafian
12:00 - dziękczynna za plony
12:00 - +Teofil, Józefa, Jan z r. Fiszerów
19:00 - w intencjach Żeglarzy ich rodzin
19:00 - +Jan Walulik
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Anna Rosłaniec 4r. śm.
7:30 - w int. Bogu wiadomej za Ewę
7:30 - za dusze w czyśćcu cierpiące
18:30 - za Państwa Drażbów o Boże błog. w podziękowaniu za wszelkie dobro
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(Ciąg dalszy ze strony 4)
(przemoc) i fałszywego proroka (symbol walki
ideologicznej i kłamliwej propagandy). Obie bestie
są narzędziami Smoka w walce z Niewiastą – Kościołem. Walka obejmuje wszystkie napaści i porażki od początku do końca świata, a przewodniczy
jej Archanioł Michał.
W Księdze Jozuego przedstawiany jest z wydobytym mieczem jako wódz wojsk Pana (Joz 5,13.13). W
liście św. Judy Apostoła pojawia się jako walczący z
szatanem o ciało Mojżesza (Judy 9). W Starym Testamencie Archanioł Michał jest obrońcą ludu
wybranego, a w Nowym Testamencie – obrońcą

Kościoła.
We wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie (Tertulian, Orygenes, Hermas, Didymus) uchodzi za
Księcia Aniołów – Archanioła, któremu Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. On wstawia się za ludźmi przed Bogiem; jest aniołem Ludu
chrześcijańskiego. W pierwotnym chrześcijaństwie
wierzono także, że on stoi u wezgłowia umierających, kiedy toczy się ostatni bój o ich zbawienie.
On towarzyszy duszom zmarłym na sąd Boży. Ze
szczególną mocą walczy o duszę w chwili śmierci
człowieka. Potem przyprowadza ją do nieba i jako
godną wiekuistej światłości przedstawia Najwyższemu.

Święty Michał Archanioł na nowo zdobywa Polskę i serca Polaków. Przybywa do naszej ojczystej ziemi
z włoskiego sanktuarium na Górze Gargano. Gdziekolwiek się pojawi, tłumy ludzi modlą się i proszą o jego pomoc
w walce ze złem. Polacy odkrywają na nowo jego wielkość. Niech czas nawiedzenia w naszej parafii
(8-11/09) będzie dla nas wielkim darem i łaską od Boga więc jej nie zmarnujmy.
W programie nawiedzenia:
• Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów.
• Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą.
• Celebracja Sakramentu Pojednania.
• Uczta słowa – kazania i konferencje o świecie aniołów.
• Błogosławieństwo osób starszych, chorych i dzieci.
• Modlitwa egzorcyzmem prostym.
• Akt oddania św. Michałowi Archaniołów.
• Przyjęcie szkaplerza św. Michała Archanioła.
• Film o sanktuarium w Monte Sant’ Angelo: „Między wiarą a kulturą”.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

7:30 - w int. Róży z ok. im. dziękcz. za otrzymane łaski
o błog. Boże i opiekę Patrona
18:30 - +Irena Sutkowska 3m. po śm. (od Jolanty z rodz.)
18:30 - +Wacław Bielecki 9m. po śm. (od córki Justyny z
rodz.)

18:00 - Nowenna
18:30 - +Halina Cichanowicz 30 dz. po pogrzebie
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Maria Gościńska 6m. po śm. (od Celiny i Jana Szczęsnych z rodz.)
2. +Jerzy Trocki 10m. po śm.
3. +Dariusz Rudziejewski 1 r. śm.

7:30 - o Boże błog. dla małżonków Karoliny i Piotra oraz
Agnieszki i Kamila
18:30 - +Jakub Giejsztorewicz
18:30 - +Stanisław Białczak

7:30 - +Antoni i Stefania, Józef, z rodz. Grodzickich
i Kramkowskich
18:30 - +Maria Krawczuk
18:30 - +Jan Milewski

7:30 - o Boże błog. op. Maryi dla rodziny ofiarodawcy,
rozeznanie powołania dla Tomasza
17:00 - Adoracja

7:30 - +Jadwiga Szymczyk
7:30 - +Małgorzata Paluch 1r. śm.

15:00 - ślub: Katarzyna i Marek
16:30 - ślub: Paulina i Dariusz
18:30 - w 60 ur. Wiesława, o Boże bł. op. Maryi
18:30 - +Henryk i Czesława Waszkiewicz
9:00 - +Marianna i Bernard Szusta 29r. śm.
9:00 - +Jadwiga, Apolinary, Leokadia, Jan, Józef, Zbigniew
12:00 - za parafian
12:00 - dziękcz. za 40 lat małżeństwa Janiny i Henryka
Matulewicz
12:00 - +Bogumiła Cieślukowska
15:00 - Leszczewo - za mieszkańców
19:00 - +Heliodor, Henryka, Piotr, +r. Aleksandrowiczów
Maćkowa Ruda: 10:30 - dziękcz. za otrzymane łaski o
dalsze Boże bł. opiekę Maryi

